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  :...الطالب
  ذكرنا هذا ؟ ذكرنا أن االستعجال بالسيئة يكون بطلبها أو باألفعال اليت تسببها ذكرا هذه؟ الشيخ:
  ))َقالُوا اطيـْرنَا ِبكَ  ((: بداية الشرح من الطالب
               ِه َبْل َأنـُْتْم قـَْومٌ قَاُلوا اطيـْرنَا ِبَك َوِبَمْن َمَعَك قَاَل طَائِرُُكْم ِعْنَد الل  قال اهللا تعاىل: ((  الشيخ:
  ].47))[النمل:تـُْفتَـُنوَن 

يؤخذ من هذه اآلية: بيان مسلك املكذبني للرسل أم يسلكون مسالك التشبيه والتمويه؛ لقوهلم حينئذ أصيبوا 
أسباب النيب، ىل وليس ب)) مع أن هذا األمر من اهللا سبحانه وتعااطيـْرنَا ِبَك َوِبَمْن َمَعَك  باجلدب والقحط: ((
  ون ويلبسون على الناس مبثل هذه األمور.هبشوهكذا أهل الباطل ي

      طَائِرُُكْم ِعْندَ  ويف هذا دليل على أن املصائب اليت تصيب اإلنسان إمنا هي من اهللا سبحانه وتعاىل؛ لقوله: ((
]، وال قوله: 30))[الشورى:ِصيَبٍة فَِبَما َكَسَبْت َأْيِديُكْم َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن مُ  )) وال ينايف هذا قوله تعاىل: ((اللِه 

] ألن نسبة هذه األمور إىل اهللا نسبة خلٍق وإجياد، ونسبتها إىل 41))[الروم:َظَهَر اْلَفَساُد ِفي اْلبَـر َواْلَبْحِر  ((
سبحانه وتعاىل إضافة املخلوق نسبة تسبب، فهي تضاف إىل الناس إضافة الشيء إىل سببه، وتضاف إىل اهللا 

  املخلوق إىل خالقه.
  وعلى هذا يزول إشكال كثري من اآليات اليت ظاهرها التعارض يف هذا الباب.

قَاَل طَائِرُُكْم ِعْنَد  قوله يف جوام: ((لسكوت، كمة أن يُرد الباطل باحلق بدون ويف هذا دليل على أنه من احل
  باطل بل يُرد عليه ويُذكر، هذه الفائدة.] أنه ال ُيسكت على ال47))[النمل:اللِه 

وفيها الفائدة الرابعة: أنه ينبغي أن يكون الرد من جنس اإليراد، فهنا تطريوا بصاحل ومن معه فبّني أن طريم 
] يعين: اللفظ مثل اللفظ، فينبغي أن يكون 47))[النمل:طَائِرُُكْم  وشؤمهم بسبب أعماهلم، لكنه قال: ((

  اد، ويتحرى ايب حىت اللفظ.اجلواب مثل اإلير 
خامساً: أنه ينبغي ملن رد على غريه أو أبطل قوله: أن يأيت بأمٍر ال جدال فيه؛ ألن هذا صاحل عليه الصالة 
والسالم لو قال: هذا اجلدب ليس مين وأنا ما أتيت بسببه وما أشبه ذلك، لكان هذا فيه جمال لألخذ والرد، 

  واب الذي ال كالم بعده.ولكن ينبغي أن خيتار ايب اجل
قَاَل َأنَا ُأْحِيي َوأُِميُت قَاَل ِإبـَْراِهيُم فَِإن اللَه يَْأِتي بِالشْمِس ِمَن  نظري هذا: حماجة إبراهيم للذي حاّجه يف اهللا ((

ل من ال يستحق ] ما قال: ال أنت ما حتيي ومتيت، ولكنك تقت258))[البقرة:اْلَمْشِرِق َفْأِت ِبَها ِمَن اْلَمْغِرِب 
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القتل وترفع القتل عمن يستحقه، وهذا ليس بإحياٍء وال إماتة، مع أن هذا هو احلقيقة، لكن هذا يكون فيه 
  جدل، إمنا أتى بأمٍر ال جدال فيه وال ميكنه أن جيادل، وهلذا ُت الذي كفر.

إذا أّدت إىل  النزاع واجلدال؛ ألنهوهكذا ينبغي لإلنسان يف حماجة من حاّجه أن خيتار األجوبة اليت ما تؤدي إىل 
النزاع واجلدال فقد يتغلب الباطل على احلق؛ بسبب طول اجلدال واللف والدوران، لكن يؤتى بشيٍء ال جدال 
فيه، وهذه من آداب املناظرة حىت عند الذين يتكلمون ذه األمور يرون أا من آداب املناظرة األخذ مبا ال ميكن 

  اجلدل فيه.
دليل على أن اهللا تعاىل قد حيدث من األمور ما يكون  ]47))[النمل:َبْل َأنـُْتْم قـَْوٌم تـُْفتَـُنوَن  السادسة: ((الفائدة 

سببًا لالفتتان بعض الناس، ملا جاء صاحل وجاء اجلدب، يف احلقيقة أنه فتنة لبعض الناس؛ إذ يقول بعض الناس 
للفتنة لوال عصمة اهللا تبارك وتعاىل، وهذا دائمًا يكون يف ، فيكون سببًا مثًال: إن هذا من أسباب هذه الرسالة

  أفعال اهللا تعاىل القدرية والشرعية.
ُلَونُكُم اللُه ِبَشْيٍء ِمَن الصْيِد تـََنالُُه َأْيِديُكْم َورَِماُحُكْم لِيَـْعلَ  يف الشرعية (( َم اللُه َمْن يَا َأيـَها الِذيَن آَمُنوا لََيبـْ

] حّرم اهللا الصيد على احملرمني، فبعث اهللا على الصحابة رضي اهللا عنهم صيداً تناله 94))[املائدة:بِاْلغَْيِب َيَخافُُه 
  أيديهم ورماحهم، ميسكه بيده ما فيه تعب، أو برحمه ما حيتاج وال إىل قوس.

  ] فخافوه بالغيب.94))[املائدة:لِيَـْعَلَم اللُه َمْن َيَخافُُه بِاْلَغْيِب  ((
 يسبتون ال تأتيهم فتنت اهللا تعاىل قوم موسى باحليتان تأتيهم يوم سبتهم شرعًا مع حترمي الصيد عليهم، ويوم الوا

روا، وخادعوا فتحيلوا، وصاروا يضعون الشباك للحيتان يف يوم اجلمعة، فتأيت احليتان فتقع فيه يوم شكولكنهم مل ي
فـَُقْلَنا  حنن ما صدنا يوم السبت، فقلبهم اهللا تعاىل قردة (( السبت، فإذا كان يوم األحد جاءوا وأخذوه، فقالوا:

  ].65))[البقرة:َلُهْم ُكونُوا ِقَرَدًة َخاِسِئيَن 
فاحلاصل أقول: إن اهللا تعاىل قد يفنت اإلنسان بالفنت الشرعية والقدرية؛ ألجل أن يعلم من خيافه بالغيب، ومن 

  يشكر ومن ال يشكر.
ٌر اْطَمَأن ِبِه َوِإْن  باملصائب (( أحيانًا أيضًا يبتلى املرء َوِمَن الناِس َمْن يـَْعُبُد اللَه َعَلى َحْرٍف فَِإْن َأَصابَُه َخيـْ

َنٌة انَقَلَب َعَلى َوْجِهِه  ]، ومن الناس من يعبد اهللا تعاىل على أساس ما هو على حرف، 11))[احلج:َأَصابـَْتُه ِفتـْ
  واضح؟....وإن أصابته فتنة صرب حىت إن أصابه خٌري اطمأن به وشكر عليه، 

  .]47))[النمل:َبْل َأنـُْتْم قـَْوٌم تـُْفتَـُنوَن  ((ويدل عليه هنا قوله: 
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أصحاب  ...ألن األنبياء يؤتون آيات تدل على ...ما أدري يف قسيمة اآليات اليت  ....هناك  :الطالب
  ا؟ما تكون قسيمة هل ...الكهف، فإذا جاءت هذه الفنت من القحط أو 

، وهو ما االبتالءال. ما تكون مضادة هلا، هذه فتنة ألنه هو عليه الصالة والسالم بّني أن السبب ما هو  الشيخ:
دعاء النيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم بألم كّذبوا مثلما أصيبت قريش  جاء ا لتشهد على املخالفني، أصيبوا ا

  يكم بالقحط، وحىت لو قال: إن آييت أن يبتليكم اهللا بالقحط وحصل فهي آية.يبتلعليهم، وما قال: آييت أن اهللا 
] فيه 48))[النمل:وََكاَن ِفي اْلَمِديَنِة ِتْسَعُة َرْهٍط يـُْفِسُدوَن ِفي اَألْرِض َوال ُيْصِلُحوَن  دل فيها أيضًا قوله: ((

سدون يف األرض وال يصلحون، وما زال مبدأ العصابات، وال يزال موجودًا إىل اآلن، فإن هؤالء تسعة رهط يف
األمر إىل يومنا هذا وإىل ما بعد واهللا أعلم أنه سيبقى؛ ألن أهل الشر هلم طرق يتفننون ا يف فرض شرهم على 

  غريهم.
وفيه أيضًا دليل على أنه ميكن أن جيتمع الفساد والصالح؛ لقوله: يفسدون وال يصلحون، ولوال أنه ميكن 

من إثبات الفساد لو مل ميكن  ....لقوله: وال يصلحون فائدة؛ ألنه يكون عدم الصالح اجتماعهما مل يكن 
  اجتماعهما، هذه فائدتني. ففيها إثبات أن الفساد والصالح قد جيتمعان يف شخص.

ومنه نأخذ أيضًا أن الكفر واإلميان قد جيتمع يف شخص؛ ألن اإلميان صالح والكفر فساد، وكذلك أيضاً 
  عة ممكن جتتمع، وخالف يف ذلك طائفتان من الناس: املعتزلة واملرجئة.الفسوق والطا

  املرجئة قالوا: ما ميكن، اإلنسان إذا كان مؤمن كل أحوال الصاحلني، وال يعّذب بذنب وال يالم عليه.
صار  واخلوارج واملعتزلة بالعكس، قالوا: ما ميكن جيتمع كفر وإميان، وفسوق وطاعة، بل من أتى ما يوجب الفسق 

كافراً، ومن أتى ما يوجب الكفر صار كافراً. هذا رأي اخلوارج أو خارجاً من اإلميان بني منزلة اإلميان والكفر على 
  رأي املعتزلة.

  .وال شك أن النفوس والواقع والعقل يدل على خالف ما قالوا؛ ألن االجتماع هذا وهذا أمٌر موجود معلوم
 ....ويكون الرجل باألغلبية، أن يكون مؤمن  ...يعين: جيتمع كونه يعين يكون الرجل باألغلبية،  :الطالب
  اإلميان.
ال. نقول: مؤمن ناقص اإلميان ما نطلق عليه اإلميان املطلق، حىت لو كان فيه مثًال عشرة يف املائة، ال بد  الشيخ:

ًال من الناس هذه كبرية من ، مثًال لو اغتاب اإلنسان رجتهأن يكون ناقص اإلميان، أو مؤمن بإميانه فاسٌق بكبري 
الكبائر تنّقص اإلميان، وهو يصلي ويصوم ويزكي وحيج ويتطوع بفعل الطواف، ما نعطي هذا وصف اإلميان 

  املطلق، بل نقول: مؤمن بإميانه فاسٌق بكبريته، أو مؤمن ناقص اإلميان.
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] ما نرتكه للصحايب فأمرنا 48نمل:))[اليـُْفِسُدوَن ِفي اَألْرِض َوال ُيْصِلُحوَن  يا شيخ! كون (( :الطالب
  .....بالسكوت مثالً عن الكالم، مبعىن أنه يتحقق الوصف بواحد منه ما هو الثاين يعين 

ال. وبارك اهللا فيك؛ ألن السكوت والكالم متناقضان، أما الصالح والفساد فهي متضادان، ميكن أن  الشيخ:
] أما هذا فهو 219))[البقرة:ِهَما ِإْثٌم َكِبيٌر َوَمَناِفُع ِللناِس ُقْل ِفي جيتمعان فيكون يف الشيء مصلحة ومفسدة ((

  الكالم متناقض، يعين ما ميكن يوجد أحد هنا إال بفقد اآلخر.إال السكوت و 
وهؤالء اجلماعة  ]48))[النمل: يـُْفِسُدونَ  ((الفائدة الثالثة: أن املعاصي من أسباب الفساد يف األرض؛ لقوله: 

، الفساد البيوت، وال يغرقون الزروع، وال حيرقون املتاجر، لكنهم يفعلون ما يكون سببًا للفسادليسوا يهدمون 
  املعنوي وهو فساد األخالق والسلوك، والفساد احلّسي؛ ألن الفساد احلسي يتبع الفساد املعنوي.

 ))  لَنَـُقوَلن ُه َوَأْهَلُه ثُمتَـنِه لَُنبَـيا َلَصاِدُقوَن  قَاُلوا تـََقاَسُموا بِاللِه َما َشِهْدنَا َمْهِلَك َأْهِلِه َوِإن49))[النمل:ِلَولِي .[  
  يستفاد من هذه اآلية الكرمية:

أن تتعاقد الطائفة وتتعاهد على منهاجها الذي تسري  - واحلزم قد يكون يف اخلري ويف الشر- أوًال: أنه من احلزم 
مث اذهب، اجتمعوا أول على  ....] ما 49))[النمل:ُموا بِاللِه لَنُبَـيتَـنُه قَاُلوا تـََقاسَ  عليه؛ لئال تتفرق وختتلف ((
  .تدبري الصفة، مث على تنفيذها

  فيؤخذ منه: أن من احلزم أن جتتمع الطائفة وتتفق على عهد يربط بعضها ببعض؛ ليكون التنفيذ واحداً.
ليت اجتمعت قريش فيها على مقاطعة بين هاشم، وهذا املسلك ال زال ُيسلك حىت اآلن، وتعرفون أن الصحيفة ا

هل نقضت برجٍل واحد؟ ال، بل ذهب هذا الرجل الذي أراد نقضها إىل فالن وفالن، وصار جيّمع الناس حوله 
  حىت اجتمعوا على نقضها وغلبوا يف تنفيذ فكرته.

أن جيعل معه أقوامًا يساعدونه فاحلاصل أن املسائل هذه ينبغي لإلنسان إذا أراد أن يهم بأمر وميشي على منهاج 
  ويتعاقد معهم ويتعاهد، إن كان يف خرياً فخري وإن كان يف شر فاهللا يتوالهم.

  هنا تقامسوا على خري أو على شر؟ على شٍر من أعظم الشرور.
إذ مث االغتيال معناه  ] ألن التبييت اغتيال؛49))[النمل:لَُنبَـيتَـنُه َوَأْهَلُه  وفيه دليل على مبدأ االغتياالت لقوله: ((

هو القتل على غرّة، وهلذا كان الصحيح من أقوال أهل العلم: أن الغيلة ليس فيها خيار ألولياء الدم وأنه جيب 
قتل املغتال بكل حال حىت لو عفوا، وهذا مذهب مالك واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية؛ ألنه ال ميكن التحرز 

من قتل له قتيل فهو بخير هذا قول الرسول عليه الصالة والسالم: (  منه وهو فساٌد يف األرض، وال يعارض
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) هذا من احلقوق اخلاصة، وأما مسألة االغتيال فإا من احلقوق العامة، جيد من قتل له ) ألن قوله: ( النظرين 
  اإلنسان يف مأمن ويقتله.

  هذا فعل القاتل. :الطالب
لكن املهم أن ذاك ميكن أن يتحرز  ...ل الذي فيه التخيري أنه يأيت ال. فعل القاتل أنه إذا أراد أن يقت الشيخ:

  ... منه.. أن املقتول ميكن أن يتحرز بالفرار، أو يتحرز باملدافعة، أو ما أشبه ذلك
أما أن يأتيه وهو نائم مثًال أو يأتيه يف بيته وهو غافل، فهذا ما ميكن التحرز منه فساد؛ ألنه إذا جاءه وهو يعلم 

  نه يتحرز بالفرار، يتحرز باملدافعة، يتحرز بالسالح ملن حوله.. وما أشبه ذلك.به ميك
ما عنده أحد؛ ألنه مثلما قلت الغالب أنه ما يقتل إال إن كان ما عنده أحد، لكن  ...وليس قولنا أنه على 

القبيحة املشينة،  فهؤالء اجلماعة تقامسوا على هذه الفعلة؛ الكالم على غرّة من املقتول، هذا هو قتل الغيلة
  ولكنهم مل حيصل هلم تنفيذ ما أرادوا؛ ألم مكروا ومكر اهللا واهللا خري املاكرين.

  هل يدل على مبدأ االغتياالت؟ :الطالب
  نعم. الشيخ:
  .....وهو على حرمة  ....اهللا سبحانه وتعاىل  :الطالب
  هذا موجود وال زال موجود. ...هذا أنه  ، وليس معىنصديوجود حىت يف الزمن السابق هذا قاالغتيال م الشيخ:

  يعين: فغالب األمور جتد أصله موجود، غالب األمور من خري أو شر جتد له أصل يف األمم السابقني.
  املسلمني ال جيوز مع األعداء..  :الطالب
  نعم؟ الشيخ:
  االغتيال. :الطالب
  ويش فيه؟ الشيخ:
  ألعداء.املسلمني ال جيوز هلم أن يسلكوه مع ا :الطالب
ْبُتْم فـََعاِقُبوا ِبِمْثِل َما ُعوِقْبُتْم ِبِه  إن كانوا يسلكونه بنا سلكناه م (( الشيخ:   ].126))[النحل:َوِإْن َعاقـَ

] دليل على اإلنكار، إنكار املّدعي 49))[النمل:ثُم لَنَـُقوَلن ِلَولِيِه َما َشِهْدنَا َمْهِلَك َأْهِلِه  يف قوله: ((فيه دليل 
هذا الشيء واضح، أن الفاعل للسيئة ال يهمه أن ينكر فعله، يعين: من قتل يهون عليه أن ينكر القتل؛ ألن و 

  ].49))[النمل:ثُم لَنَـُقوَلن ِلَولِيِه َما َشِهْدنَا َمْهِلَك َأْهِلِه  القتل أعظم من إنكاره، وهلذا قالوا: ((
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ليمني على من أنكر؛ ألنه لوال أن هذا القول يربئهم ما صح أن يتفقوا وفيها فائدة رابعة: أن البّينة على املّدعي وا
  يقتلونه ويقولون: ما شهدنا مهلك أهله. اتفقوا على هذا. اوما فهمتم؟ على اختاذه حجة،

يربئهم مل ينفعهم االتفاق عليه؛ ألنه لو قالوا: دل هذا على أن اإلنكار يدرأ به املّدعى عليه، وجهه: لوال أن ذلك 
  شهدنا مهلك. لقال: أنتم القاتلون، فهذا أيضاً دليل على أن البينة على املّدعي واليمني على من أنكر. ما

فإذا ادعى شخٌص أن هذا الرجل قتل والده، نقول له: هات بّينة، فإذا مل يأت ببينة فإنه ال يثبت له حق؛ ألن 
  البّينة على املّدعي واليمني على من أنكر.

  طالقه؟ ولكن هل هذا على إ
كان املّدعى عليه القتل من أفجر الناس واملقتول من أخوف الناس  املشهور من املذهب أنه على إطالقه، وأنه لو

البّينة على المّدعي، واليمين وكذلك املّدعي، فإنه ال يؤخذ بقوله؛ لعموم قول الرسول عليه الصالة والسالم: ( 
  ).على من أنكر 

إذا كان هذا الرجل  ..ة رمحه اهللا: أن هذا يؤخذ بقوله، ولكن جترى فيه القسامةواختار شيخ اإلسالم ابن تيمي
نة تغّلب على الظن معروٌف بالفسوق واملقتول معروٌف بالصدق واالستقامة، وكذلك أولياؤه، قال: فإن هذا قري

  على هذا فتجرى فيه القسامة. وما قاله الشيخ فليس ببعيد.و صدق املّدعي، 
لو أن شخصًا قتل إنسانًا وقال: نعم أنا قتلت، ولكن الرجل صال علي ومل يندفع  ين بالعكس،كذلك األمر الثا

  القتل، فماذا أصنع؟إال ب
قال: نعم أنا القاتل، لكنين قتلته  ...... إنسان ادعي عليه أن القاتل اما فهمتم؟ املذهب ال يُقبل قوله ويُقتل

، نقول له: هات بّينة أنه صال عليك وإال قتلناك. قال: ما ميكن دفاعًا عن نفسي؛ ألن الرجل يريد أن يقتلين
  يكون بّينة ألنه ال يصول عليه أمام الناس.. لو يدري أن حوله أحداً ما صال.

نقول: إذًا نقتلك ويوم القيامة ختتصمون عند اهللا، هذا هو املذهب، واختار الشيخ هنا أنه يُقبل قول املعروف 
، واملقتول معروفاً مستقيما  -هذا القاتل الذي يقول أنا قتلته دفاعاً - الرجل مستقيمًا بالصدق، فإذا كان هذا 

  بالفجور واالعتداء على اخللق، فإنه يُقبل قوله ولكن حيلف تأكيداً لقوله.
وما قاله الشيخ هو الصحيح، وال ميكن العمل إال به، أما أن نقول: نقتلك وتلقى حسابك عند اهللا، هذا فيه 

  نظر.
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طيب. حىت لو وجد قرينة تدل على صدق الرجل غري مسألة احلال هذا واحلال هذا. يعين: مثًال لو وجد املقتول 
ال يندفع إال  ....يف بيته.. يف بيت القاتل، جاء ودخل عليه البيت ليقتلين، أو يريد أن ينتهك حرمة أهلي، فهو 

  قتله.بالقتل، يقول: نعم ولو كان؛ ألنه ميكن أنه عازمه ألجل ي
  .....فيه شبهة تدرأ  :الطالب
  ما هي؟ الشيخ:
  ألنه يف بيته. :الطالب
نعم. هم يقولون نعم يف بيته، لكن هو يقول: أنا اآلن قتلت عمداً ما فيه شبهة، لكن اّدعى أنه صائل،  الشيخ:

نا نوريك ويدخل يقول: تفضل عندنا، تفضل عند ....يقول: إن كونه يف بيته ما يدل على ما قال؛ ألنه جيوز أن 
  ، مشكلة هذه ما يستقيم احلال إال على ما اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية.....على أن بيده 

] يدل على أن املنِكر مقبول القول ما مل 49))[النمل:َما َشِهْدنَا َمْهِلَك َأْهِلِه  طيب. هذا الكالم على قوله: ((
  يأيت املّدعي ببّينة.

] دليل على عظمة اهللا سبحانه 50))[النمل:ُروا َمْكًرا َوَمَكْرنَا َمْكًرا َوُهْم ال َيْشُعُروَن َوَمكَ  ويف هذه اآلية: ((
  وتعاىل، وأنه أعظم مكراً ممن ميكرون به وبرسله.

  فهؤالء أرادوا املكر برسوله ولكن اهللا تعاىل مكر م مبا هو أعظم.
يد، فيقال مثًال: هو ييل اإلطالق بل على سبيل التقوفيه دليٌل على وصف اهللا تعاىل باملكر لكنه ليس على سب

ماكٌر بأعدائه أو مبن يستحق املكر، أو ما أشبه ذلك مما جيعل املكر صفة كمال؛ ألن املكر ليس بصفة الكمال 
  على اإلطالق، وال بصفة نقٍص على اإلطالق.

  .ويف هذا دليل على أن اهللا سبحانه وتعاىل قد ميكر بالعبد فال يشعر مبكره
: استدراجه إيّاه بالنعم؛ حيث يسدي إليه النعم وهو يبارز اهللا -من مكر اهللا بالعبد وهو ال يشعر- ومن ذلك 

  تعاىل بالعصيان.
ومن مكره به تلبيسه عليه باحلكم حىت يظن الباطل حقاً، سيتمادى فيه، وهلذا من الدعاء املأثور: اللهم أرنا احلق 

باطًال وارزقنا اجتنابه، فاإلنسان قد يكون لديه شبهة أو شهوة، شبهة ما يعرف  حقًا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل
  يريد غريه. احلق أو شهوة ال يريد احلق

  ].51))[النمل:فَانظُْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة َمْكرِِهْم َأنا َدمْرنَاُهْم َوقـَْوَمُهْم َأْجَمِعيَن  ويف قوله: ((
  يف اآلية فوائد:
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] فالنظر يكون بالقلب، ويسمى نظر البصرية، ويكون 51))[النمل:فَانظُْر  على االعتبار؛ لقوله: ((أوًال: احلث 
  بالعني ويسمى نظر البصر، وكالمها أمٌر مطلوب إذا أدى إىل مطلوب.

هذا النظر وسيلة إىل الطعن من إىل مطلوب، بل أدى إىل العكس مثل أن يعترب ويتبّصر مث يتخذ  وأما إذا مل يؤد
 حكمة اهللا سبحانه وتعاىل، أو إىل وصف اهللا تعاىل بالظلم.. أو ما أشبه ذلك مما يقع من بعض امللحدين، يف

فإن هذا ضرره كبري والعياذ باهللا، لكن من نظر ليعترب.. من نظر بعني العقل والعدل فال بد من األمرين: عقٌل 
  م.وعدل، فبانتفاء العقل ما يعرف اإلنسان، وبانتفاء العدل يظل

  فعلى كل حال يف هذه اآلية دليل على أنه ينبغي لإلنسان أن ينظر ويتأمل يف األمور، ال سيما يف أمور املكذبني.
                      وفيه دليل على أنه ينبغي يف مقام التحذير استعمال أغلظ األلفاظ وأشدها تأثرياً؛ لقوله:

هلكناهم، فإن التدمري أعظم وقعاً يف النفس، والنفس تنفر منه أكثر، وهلذا ] ومل يقل: أ51))[النمل:َدمْرنَاُهْم  ((
  ].51))[النمل:َأنا َدمْرنَاُهْم  قال: ((

ويف هذا دليل أيضًا على أن العقوبات إمنا تأيت بأسباب املرء؛ حيث جعل هذا التدمري عاقبة مكرهم، وهذا يدل 
َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتـَقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بـَرََكاٍت ِمَن السَماِء َواَألْرِض َوَلِكْن   َوَلْو َأن  عليه أيضاً قول اهللا تعاىل: ((

بُوا فََأَخْذنَاُهْم ِبَما َكانُوا َيْكِسُبوَن  96))[األعراف:َكذ.[  
ُهْم َسيَئاتِِهْم َوَألَْدَخْلَناُهْم َوَلْو َأن َأْهَل اْلِكَتاِب آَمُنوا َواتـقَ  وقال تعاىل يف خصوص أهل الكتاب: (( ْوا َلَكفْرنَا َعنـْ

 َتْحِت َوَلْو َأنـُهْم َأَقاُموا التـْورَاَة َواِإلنِجيَل َوَما أُنِزَل ِإلَْيِهْم ِمْن رَبِهْم َألََكُلوا ِمْن فـَْوِقِهْم َوِمنْ  *َجناِت النِعيِم 
  هم: من الثمار الطيبة، ومن حتت أرجلهم: من الزروع اليت حتت األرض.] من فوق66 - 65))[املائدة:َأْرُجِلِهْم 

] يف هذا دليل على أن العقوبة تعم، ولكن كما 51))[النمل:َأنا َدمْرنَاُهْم َوقـَْوَمُهْم َأْجَمِعيَن  يف قوله أيضاً: ((
) العقوبة قد تعم، ولكن يُبعث الناس على م يُبعث الناس على أعمالهقال رسول اهللا َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم: ( 

أعماهلم، وهذا مشاهد، سواًء كانت العقوبة من اهللا يعين: من فعل اهللا أو من فعل العباد، يسّلط اهللا تعاىل بعض 
  عباده على بعض، فيدمر هذا املتسلط على الصاحل والطاحل، ولكن يُبعث الناس يوم القيامة على أعماهلم ونيام.

اهللا تعاىل كارثة من عنده كالفيضانات، والرياح.. وغريها. فتدمر الصاحل والطاحل، ويوم القيامة يُبعثون على  أو ينزل
  نيام.

 أنا إذا علمت أن وإمنا كان كذلك واحلكمة عند اهللا سبحانه وتعاىل ألجل أن يستقيم الناس على أمر اهللا؛ ألين
للعقوبة، لكن لو أننا نعلم أن العقوبة ختص العامل ما استقام األمر املصيبة ستعم سأسعى يف إزالة السيئة املوجبة 

  باملعروف وال النهي عن املنكر.
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ولذلك جيب أن يكون خوف اإلنسان من معاصي غريه كخوفه من معاصي نفسه؛ ألن العقوبة واحدة إذا نزلت 
  .عّمت، بل إن املعاصي سبحان اهللا كالدخان يصرع من مشّه وإن مل يكن يف بيته

ولذلك معاصي الناس اليوم أثّرت على أهل اخلري البعيدين منهم. يعين: أهل اخلري لو سألتهم وقلت: هل جتدون 
ألجابوا:  لوسألتهم؟ يف قلوبكم ما كنتم جتدونه قبل سنوات من اإلنابة إىل اهللا، واخلشوع، واخلضوع، وحمبة اخلري؟

  ال.
أكثر، هذا معلوم أم سلموا من هذه الفتنة، لكن حىت املوجود دعنا من الناس الذين ماتوا قبل ثالثني سنة أو 

اآلن هروم قبل حنو ثالثني سنة أصلح بكثري من اليوم، مع أن حاهلم هي هي، جتد اإلنسان مثًال يف مسجده 
 إمام ومل يرتبط بالدنيا ومل يشتغل ا، جتد إنسان مثًال يف أهله ما يلتفت إىل أحٍد غريهم، ومع ذلك تأثرت

  القلوب؛ ألن املعاصي مفاسد مهما كانت.
ولكن مع هذا قد يأيت اهللا تعاىل بربكاٍن عظيم يبدد هذه األشياء، يقيض اهللا تعاىل لألمة اإلسالمية طائفة منصورة 
ظاهرة فتبدد كل هذا األمر، وهلذا ال بد من عمل، الركود ما ينفع.. الركود ما فيه سالمة أبداً، ال بد من العمل 

  لى هدى مستقيم وحبكمة بالغة؛ ألن الذي يضر الدعاة إىل اهللا واحد من أمرين: إما جهٌل، أو سفه. ولكن ع
  يعين: إما أنه ما عندهم علم بّني راسخ، فتجدهم حيرمون ما أحل اهللا، ويوجبون ما مل يوجبه اهللا.

يوجبون ما مل يوجبه اهللا، مثلما يوجد من بعض اإلخوان الذين يتشددون يف األمور، حيرمون ما أحل اهللا، أو 
  وهذه مفسدة عظيمة.

، أو تباطٌؤ د وعنف أو يكون عندهم سفه، يعين: ما عندهم حكمة يف الدعوة إىل اهللا، فيكون عندهم تسرع وعي
  يف غري موضعه.

ففي األول حيصل رد فعٍل عميق من املدعوين، ويف الثاين حيصل متاٍد من املدعوين يفّوت الفرصة على الداعني، 
        ادُْع ِإَلى َسِبيِل رَبَك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم بِالِتي ِهيَ  فال بد من العلم واحلكمة ((

  ].125))[النحل:َأْحَسُن 
  .]51))[النمل:َأنا َدمْرنَاُهْم َوقـَْوَمُهْم َأْجَمِعيَن  يقول: ((

  ].52))[النمل:يًَة ِبَما ظََلُموا ِإن ِفي َذِلَك َآليًَة ِلَقْوٍم يـَْعَلُموَن فَِتْلَك بـُُيوتـُُهْم َخاوِ  ((
] هذا عام مبهم، نص على شيء 51))[النمل:فَانظُْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة َمْكرِِهْم  تلك بيوم خاوية، ملا قال: ((

  معىن خاوية؟ايش معّني وهو أن بيوم خاوية اآلن، 
  ن: إما خالية، وإما متهدمة.فيها قوال :الطالب
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، خاويًة. وهذا قد نقول أن فيه فائدة وهي: التبيني بعد اإلمجال؛ ألن التبيني بعد اإلمجال أوقع يف مدّمرة الشيخ:
النفس، فالشيء إذا جاء جممًال تتشوف النفس إىل بيانه ومعرفته، فإذا جاء إليها مبينًا بعد اإلام صادف أرضاً 

َنا ِإلَْيِه َذِلَك  ء، لكن إذا بـُني األول مر مر الكرام، وهذا دائمًا جتدونه يف القرآن ((يابسة تشرب املا       َوَقَضيـْ
  ].66))[احلجر:َأن َداِبَر َهُؤالِء َمْقطُوٌع ُمْصِبِحيَن  )) ما هو هذا األمر؟ ((اَألْمَر 

َنا ِإلَْيِه َذِلَك اَألْمَر  عندما تقف (( ] جتد نفسك هذا األمر بأل، ما هو األمر هذا؟ مث جتد 66))[احلجر:َوَقَضيـْ
  ] يتبني لك وقع هذا البيان بعد اإلام.66))[احلجر:َأن َداِبَر َهُؤالِء َمْقُطوٌع ُمْصِبِحيَن  ((

ألن الباء هنا     ]52))[النمل:ِبَما ظََلُموا  ويف هذا دليل على أن التبذير واإلتالف من أسباب الظلم لقوله: ((
  لسببية.ل

  من أسباب الظلم أو بأسباب الظلم؟ :الطالب
  يصلح هذا وهذا؛ ألن من للسببية. الشيخ:

  وفيه دليل على أن اجلزاء من جنس العمل.
وفيه دليل على أن اهللا سبحانه وتعاىل ليس بظامل، ما دام ال يعاقب إال بسبب فعل العبد، فمعىن ذلك أنه منتٍف 

  عنه الظلم سبحانه وتعاىل.
دليٌل على التحذير من الظلم؛ ألننا إذا تبينا أن التبذير من أسباب الظلم معناه: أننا ننفر منه ورب منه،  وفيه

وفيه التحذير من ممارسة الظلم سواٌء كان متعديًا أو الزماً، أو سواٌء كنت تظلم نفسك وحدها بالتقصري بواجب 
  اهللا أو بالظلم لغريك أيضاً.
وادث اليت حيدثها اهللا عز وجل آياٌت من آياته، تدل على كمال قدرته وسلطانه وعلى  وفيه دليل على أن هذه احل

] أي: عالمة على قدرة اهللا وسلطانه، 52))[النمل:ِإن ِفي َذِلَك َآليًَة  ، وهلذا قال: ((ياولد كمال عدله أيضاً 
  للفعل. سبحانه وتعاىل ال يفعل إال مبقتضوعلى حكمته وأنه 

يُنكرون احلكمة مثل اجلهمية، فإن اجلهمية يقولون: إنه ال حكمة هللا سبحانه وتعاىل يف أفعاله،  وفيه رٌد على من
وخالفتهم املعتزلة متاماً، وقالت: أفعاله مقرونٌة باحلكمة واحلكمة موجبة، وهلذا قالوا: جيب عليه فعل الصالح، 

  وبعضهم قالوا: جيب عليه فعل األصلح.
من املواضع اليت اختلفت فيه اجلهمية واملعتزلة، وإن كانوا يشرتكون يف كثري من  وأما اجلهمية فبالعكس، وهذا

  األشياء، لكنهم خيتلفون أيضاً يف أشياء أخرى منها هذه املسألة: هل فعل اهللا حلكمة أو رد مشيئة؟
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وجبوا على اهللا رد مشيئة، واملعتزلة يقولون: حلكمة، لكن غلوا يف إثبات احلكمة؛ حيث أاجلهمية يقولون: 
  سبحانه وتعاىل فعل األصلح.

وقد مر علينا هذا يف العقيدة وبّينا أن الصواب أنه جيب على اهللا فعل األصلح لكن ال بإجيابنا حنن، ولكن 
  مبقتضى حكمته؛ ألن احلكمة تقتضي هكذا.

  واألشاعرة؟ :الطالب
  األشاعرة مثل اجلهمية. الشيخ:

أما من ليس من  ]52))[النمل:ِلَقْوٍم يـَْعَلُموَن  اآليات إال أولوا العلم؛ لقوله: ((ويف هذا دليل على أنه ال ينتفع ب
َوتِْلَك اَألْمثَاُل  ذوي العلم فإنه يفوم شيٌء كثري ال يعتربون به وال يتعظون به، وهلذا قال اهللا عز وجل: ((

] واألمثال تشمل األمثال املعقولة واألمثال احملسوسة 43عنكبوت:))[الَنْضرِبـَُها لِلناِس َوَما يـَْعِقُلَها ِإال اْلَعاِلُموَن 
َواْضِرْب َلُهْم َمَثًال َأْصَحاَب اْلَقْريَِة ِإْذ  (( املشاهدة، فاهللا تعاىل يضرب األمثال املعقولة ويضرب األمثال احملسوسة

  س.] ... إىل آخره، هذا ما يسمى املشهود احملسو 13))[يس:َجاَءَها اْلُمْرَسُلوَن 
] هذا من 41))[العنكبوت:َمَثُل الِذيَن اتَخُذوا ِمْن ُدوِن اللِه َأْولَِياَء َكَمَثِل اْلَعنَكُبوِت اتَخَذْت بـَْيًتا  مثًال: ((

  األمثال املعقولة.
  .واحلاصل: أن أهل العلم هم الذين يعقلون هذه اآليات ويعتربون ا، وينتفعون ا

م.. وفيه دليل أيضًا على احلث على العلم؛ ألنه إذا ثبت فضله فمعىن ذلك أن اهللا وفيه دليل على فضيلة العل
  ذكره لنا لنتعلم.

، يعين: ما بعد اإلسالم نعمة مثل العلم، هي أفضل من بدن أفضل ما أنعم اهللا به على العوال شك أن العلم م
  ادهلا إال نعمة اإلسالم فقط.نعمة املال، وأفضل من نعمة قوة البدن، وأفضل من نعمة البنني، ما يع

ولذلك جتد أن العلماء ولكن الذين مثّلوا العلم، بأن كانوا دعاة إىل اهللا، وكانوا علماء ملة ال علماء دولة؛ ألن 
إىل ما تريده  نأمر اهللا، ومنهم علماء دولة يدعو العلماء منهم علماء مّلة يدعون إىل امللة والشريعة ويهدون ب

ل ما ظهرت بدعة االشرتاكية أو أول ما ظهر فسق االشرتاكية؛ ألم من زمان، صار أناٌس من الدولة، وتعرفون أو 
يدعون إليها ويزعمون أن القرآن والسنة دّال عليه، صار  - يف البالد اليت ظهرت فيها هذه البدعة- أهل العلم 

َهْل َلُكْم ِمْن َما َمَلَكْت َأْيَمانُُكْم ِمْن  َضَرَب َلُكْم َمَثًال ِمْن َأنـُْفِسُكمْ  فيأتون بآيات تدل على هذا. مثل ((
  ].28))[الروم:ُشرََكاَء ِفي َما َرزَقْـَناُكْم فَأَنـُْتْم ِفيِه َسَواٌء 

  هذا يف اإلنكار. :الطالب
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] خالص أنتم سواٌء يف الرزق، والناس شركاء يف ثالث.. 28))[الروم:فَأَنـُْتْم ِفيِه َسَواٌء  نعم. قال: (( الشيخ:
  ألم علماء دولة ال علماء مّلة، وهذا كثري أيضاً. ملاذا ؟ ا، وبدءوا حيرفون الكتاب والسنةوهكذ

ال سبق إال " إبراهيم قال: غياث بن ابراهيم بن غياث أو  وفيه أيضًا حمّدثون دولة، مر علينا الذي قال املهدي
  ". أو جناح  -واستثنى  – في خف أو نصل أو حافر

  ة يف القصد، لكن املراد بالعلم املمدوح هو العلم املؤثر للعمل والدعوة.احلاصل أن هذه دالل
واحلقيقة أن مقام طلبة العلم ما هو مقام علم فقط ويكون العلم قابعًا يا أمحد يف صدورهم، إذا مل يكن هناك 

مثل ما دعا األنبياء إىل اهللا ال؟ العلماء ورثة األنبياء إذاً: ادع إىل اهللا.. ادع إال دعوة، أنت اآلن وارث لألنبياء و 
سبحانه وتعاىل، اعلم مث ادع، ما نقول: ادع جبهل؛ الدعاء جبهل ضرر عليك وعلى اإلسالم أيضاً، لكن اعلم 

  وادع وال تبايل.
واعلم أنك ما قلت كلمة تبتغي ا وجه اهللا إال كان هلا تأثري ال بد، وحنن نضرب دائمًا لكم مثًال بقول موسى 

َويـَْلُكْم ال تـَْفتَـُروا َعَلى اللِه َكِذبًا فـَُيْسِحَتُكْم  وأمام فرعون وجنوده وعامة أتباعه قال للسحرة: (( أمام السحرة
  ] كلمة ماذا عملت؟61))[طه:بَِعَذاٍب َوَقْد َخاَب َمِن افْـتَـَرى 

  ].62))[طه:فـَتَـَناَزُعوا َأْمَرُهْم  (( :الطالب
نَـُهْم فـَتَـَناَزُعوا أَ  وال قنبلة (( الشيخ:   ] راحت معنويتهم واجتماعهم.62))[طه:ْمَرُهْم بـَيـْ

آَمنا ِبَرب  وأخريًا آمنوا باهللا، أعلنوا إعالن كامل بتصميم وعزم سبحان الذي أعطاهم إياه ذه اللحظة ((
    ْم َوَأْرُجَلُكْم ِمْن َألَُقطَعن َأْيِدَيكُ  ] فوعدهم ((122 -  121))[األعراف:َرب ُموَسى َوَهاُروَن * اْلَعاَلِميَن 

َناِت َوالِذي َفَطَرنَا فَاْقِض َما َأْنَت  ]، ماذا قالوا: ((124))[األعراف:ِخالٍف  َلْن نـُْؤثَِرَك َعَلى َما َجاَءنَا ِمَن اْلبَـيـ
  ]...72))[طه:قَاٍض 


